
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /TB-SVHTTDL Lạng Sơn, ngày       tháng     năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Đc Phan Văn Hòa, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tại cuộc họp Giao ban tuần 47 (ngày 16/11/2020) 

 

Ngày 16 tháng 11 năm 2020, tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức 

họp giao ban thường kỳ tuần 47, năm 2020. 

Thành phần gồm: Lãnh đạo Sở; Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, nghiệp 

vụ; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở, chuyên viên phụ trách công tác xây 

dựng cơ bản. 

Đồng chí Phan Văn Hòa – Phó Giám đốc Sở, chủ trì, kết luận chỉ đạo như 

sau: 

 I. NHIỆM VỤ CHUNG 

1. Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, tình hình thực tiễn, các lĩnh vực được 

giao phụ trách, các phòng, đơn vị tiến hành rà soát và nghiên cứu tham mưu các 

nội dung: Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 -

2025; các lĩnh vực, các văn bản giai đoạn tiến hành sơ kết, tổng kết. Đối với các 

đơn vị thuộc Sở, trong buổi chiều ngày 16/11/2020, gửi báo cáo đến các phòng 

chuyên ngành phụ trách, quản lý. 

2. Các phòng tham mưu kiện toàn các Ban chỉ đạo theo lĩnh vực chuyên 

môn được giao phụ trách. 

3. Các phòng, các đơn vị phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tham gia 

đầy đủ các hoạt động chung do Sở tổ chức. 

4. Trong quá trình tham mưu văn bản: Cần lưu ý đảm bảo đúng nội dung 

và thời gian thực hiện. 

II. NHIỆM VỤ CHUYÊN MÔN 

1. Văn phòng Sở 

- Tiếp tục phát huy vai trò tham mưu, theo dõi, đôn đốc các nhiệm vụ trọng 

tâm, các Chỉ thị, Nghị quyết... 

- Tham mưu hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa và Thông tin 

các huyện, TP thực hiện công tác tổng kết năm 2020. 

- Tham mưu kiện toàn nhân sự các phòng thuộc sở đảm bảo theo quy định. 

2. Thanh tra 

Hoàn thiện thông báo kết luận thanh tra công tác chuyên môn trong lĩnh 

vực văn hóa, thể thao, du lịch đối với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Cao 
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Lộc 

3. Phòng Quản lý Văn hóa - Gia đình 

- Nghiên cứu tham mưu đổi mới về quy mô, nội dung của Lễ hội hoa đào 

thành Festival hoa đào. 

- Tham mưu thành lập Ban chỉ đạo các ngày lễ lớn trong năm 2021  

- Xây dựng dự thảo Kế hoạch hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh 

Lạng Sơn (04/11/2831-04/11/2021). 

- Đối với Phương án phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030, cần nghiên cứu 

và tham mưu cho lãnh đạo các quy trình từ “Phương án” thành “Đề án” theo 

Thông báo số 625/TB-UBND, ngày 12/11/2020 về việc Kết luận của đồng chí 

Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp chuyên đề xem xét 

các dự thảo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng . 

- Tiếp tục tham mưu và chuẩn bị nội dung dự thảo Tờ trình của UBND 

tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quyết định đặt tên phố tại Thành 

phố Lạng Sơn; Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng 

Nhà văn hóa thôn, tổ dân phố; Sân tập thể dục thể thao xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 -2025.   

4. Phòng Quản lý Thể dục thể thao  

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan lập hồ sơ, xây dựng lộ 

trình thực hiện việc xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh về chế độ dinh dưỡng đối 

với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu, 

chế độ chi tiêu tài chính các giải thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn. Đảm bảo hoàn 

thành trong quý I năm 2021 để trình UBND tỉnh. 

- Nâng cao chất lượng các giải thi đấu thể dục thể thao, tập trung phát 

triển số lượng bộ môn tham gia thi đấu trong đó có những môn thể thao mũi 

nhọn. 

- Tham mưu kiện toàn các liên đoàn thể thao: Cầu lông, Bóng đá, Bóng 

bàn, Quần vợt để bảo đảm hoạt động hiệu quả. 

5. Phòng Quản lý du lịch 

Tiếp tục quan tâm tham mưu Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 

2030; Nghị quyết HĐND tỉnh hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021-2025 đảm bảo chất lượng. 

III. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC  

1. Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật 

- Phối hợp chuẩn bị tốt nội dung hoạt động Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết, chương trình 

nghệ thuật... 

- Tham mưu, đề xuất hình thức tổ chức Lễ hội hoa đào. 
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- Đánh giá kết quả hoạt động của Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh sau khi 

sáp nhập Đoàn Nghệ thuật tỉnh với Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh sau 02 năm 

sáp nhập: Đánh giá ưu điểm, hạn chế, và đề xuất kiến nghị.  

- Đề xuất cụ thể về việc khai thác, sử dụng khu đất Nhà hát ngoài trời tại 

Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh sau khi tháo dỡ, bảo đảm phù hợp, phát huy 

được công năng sử dụng.  

2. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng 

- Đề xuất việc sử dụng phát huy lợi thế của khu đất Rạp Chiếu phim Đông 

Kinh, bảo đảm phù hợp, hiệu quả (theo hướng liên doanh, liên kết) 

- Đối với Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng huyện Hữu Lũng: 

Tham mưu phương án xây dựng, sử dụng đúng quy trình, quy định. 

3. Bảo tàng 

- Dự án chỉnh lý, nâng cấp và đổi mới hệ thống trưng bày bảo tàng tỉnh 

Lạng Sơn: Nghiên cứu tham mưu, căn cứ pháp lý, thẩm quyền trình ký, đảm 

bảo đúng quy trình. 

- Công tác kiểm kê Trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn: cần xây dựng lộ trình thực hiện theo từng bước cụ thể, thời 

gian hoàn thành. 

- Đối với di tích Thủy Môn Đình trình xếp hạng cấp Quốc gia: cần hoàn 

thiện hồ sơ, và thực hiện công tác khoanh vùng bảo vệ trong thời gian sớm nhất. 

- Nâng cao chất lượng, hoạt động của nghiệp vụ di tích. 

4. Thư viện tỉnh 

- Thực hiện tiến hành các bước để tổ chức đấu giá cho thuê tài sản là mặt 

bằng khuôn viên, có thể tính toán mở rộng nội dung kinh doanh. 

- Nghiên cứu căn cứ pháp lý quy chế nộp lưu chiểu xuất bản. 

- Thực hiện các nội dung chương trình theo kế hoạch đề ra.  

5. Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch 

- Nghiên cứu tham mưu công tác quản lý khu du lịch Mẫu Sơn: có cơ chế 

riêng, đặc thù riêng 

- Tiếp tục bám sát và tham mưu hoàn thiện logo, slogan du lịch Lạng Sơn. 

- Hoàn thiện dự thảo chương trình tổng kết Chương trình xúc tiến du lịch 

giai đoạn 2015-2020 và chương trình xúc tiến du lịch năm 2021. 

6. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT 

- Tiến hành giải phóng mặt bằng các kiot cho thuê để chuẩn bị cho xây dựng 

khu bếp ăn của vận động viên 

- Xây dựng báo cáo thực trạng về chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, 

vận động viên trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu, chế độ chi tiêu tài chính 

các giải thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn. Hoàn thành trước ngày 10/12/2020.  
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- Tham mưu tổ chức tốt các giải thi đấu, tập trung nghiên cứu xây dựng các 

môn thể thao thế mạnh, mũi nhọn của tỉnh trong các năm tiếp theo. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo để các phòng chuyên môn, nghiệp 

vụ, các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- GĐ, các PGĐ Sở;  

- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, các đơn vị 

thuộc Sở (t/h); 

- Trang TTĐT Sở VHTTDL; 

- Lưu: VT, VP (TVH). 

TL. GIÁM ĐỐC 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Vi Anh Thắng 
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